
 

 

 בית הספר לאמנויות

 החוג למוסיקה

 החוג לאמנות

 לא אמות כי אחיה

 בשידור חי "ממעמקים"

 0:44.בשעה , 222.4.2.יום ד', 

 אוניברסיטת חיפהמשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, , ב40.אודיטוריום ב
 

 קרן הדר, סופרן

 קונטרה טנור ,יניב ד'אור

 פסנתר ,יוני פרחי

 נסקי, צ'לואאורלי צביקהכינורות; דורון הלפרין, ויולה;  –מתן דגן, סוניה קירסנובה : קשת-כלירביעיית 

 

  

 (:641.-691.מרדכי זעירא )

 (:.61.קנון תהלים קי"ח )

י ֶאְחיֶה  ֹלא ָאמּות כִּ

 

Mordechai Zeira (1905-1968): 

Psalm 118 (1952): 

I will not die but live 

 

 ברדנשווילי:יוסף 

 (:669.תהלים כ"ב )

נִּי ה ֲעזְַבָתָּ֑ י ָלָמִ֣ לִּ י ֵאֵ֭ ִ֣  ֵאלִּ

 

Josef  Bardanashvili (b. 1948): 

Psalm 22 (1996): 

My God, my God, why have you forsaken me? 

 יוסף ברדנשווילי:

 שניפרק  –( 660.ילדי האלוהים )

 

Josef Bardanashvili: 

Children of God (1997) – .nd movement 

 יוסף ברדנשווילי:

 (:4.2.שירי יין ואהבה )

 

 ליטוין לורקה / עברית: רנה גרסיה פדריקו 32

 ְמֻאָחר יֵֵרד ַהַליְָלה

 

 ליטוין עברית: רנה / לורקה גרסיה פדריקו 92

י ֹלא ַקְשתִּ  ְכלּום בִּ

 

 

 2 עומר כיאם0

Alas, that spring should vanish 

 

 

Josef Bardanashvili: 

Songs of Wine & Love (2013): 

 

3. Francisco García Lorca / 

Hebrew translation by Rina Litvin 

Night doesn't want to fall 

 

6. Francisco García Lorca / 

Hebrew translation by Rina Litvin 

I want for nothing more than a hand 

 

7. Omar Khayyam 

Alas, that spring should vanish 



 

  

 

 (:621.נועם שריף )נ' 

 (4.2.חלק שני ) –סליחות 

 

 

Noam Sheriff (b. 1935): 

Selichot – 2nd part (2014) 

 

 

 שריף:-אלה מילך

 :(2007) שחורה אני ונאווה222

 

 ְשחֹוָרה ֲאנִּי ְונָאָוה2 אריה: 1

 

י ֱאגֹוז גִּנַת-ֶאל2 אריה: 1  יַָרְדתִּ

 

 

י ַצח ְוָאדֹום2 אריה: 4.  ָּדגּול ֵמְרָבָבה ּדֹודִּ

 

 

י יַָרד ְלגַנֹו ַלֲערּוגֹות2 אריה: 2. ֶֹּשם ּדֹודִּ  ַהב

 

 

י ְוָעַלי ְתשּוָקתֹו2 אריה: 9.  ֲאנִּי ְלדֹודִּ

 

 

י2 דואט: 0. נְָך יָָפה ַרְעיָתִּ י ,הִּ נְָך יֶָפה דֹודִּ  הִּ

Ella Milch Sheriff: 

Dark am I… (2007): 

 

5. Aria: Dark am I but lovely 

 

8. Aria:  َنََزْلُت إِلَى َحِديقَِة اْلَجْوِز ألََرى ثََمَر اْلَواِدي اْلَجِديد 

(I went down into the garden of nuts) 

 

10. Aria: Mio diletto e bianco e vermiglio 

(My beloved is fair and ruddy) 

 

14. Aria: O meu amor desceu ao seu jardim 

(My beloved has gone down to his garden) 

 

16. aria: Que sa bouche m'enivre de baisers 

(I am my beloveds and his desire is toward me) 

 

17. Duet: How beautiful you are, my dearest 
 

 

 :יםהבא יםהקונצרט

 , אודיטוריום מוזיאון הכט1.:2., 4.2.באפריל  9יום ראשון, 

 רסיטל לפסנתר בנגינת שירה לגמן

 ג'ון אדאמס, פדריקו מומפו, פיליפ גלאס ואחריםבתכנית: יצירות מאת 

 

 , המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט40., אולם 4:44., 4.2.באפריל  6יום רביעי, 

 ערב ג'אז עם שלישיית הג'אז של דן כהן - מחווה לפסנתרן והמלחין  דיוק אלינגטון

 נקישה-גלעד דוברצקי, כלי; אסף חכימי, קונטרבס; פסנתרדן כהן, 

 

 –קונצרטים, תערוכות והצגות  –לקבלת הזמנות לכל אירועי בית הספר לאמנויות 

 והצטרפו לרשימת התפוצהgmichal@univ.haifa.ac.il 2 -כתבו בבקשה ל

    

 המשכן לאמנויות אוניברסיטת חיפה     

 

 בית הספר לאמנויות אוניברסיטת חיפה      

 

 

mailto:gmichal@univ.haifa.ac.il

